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1. INTRODUCERE 
 
Tulburările familiale şi sociale actuale, cum ar fi: problemele economice, lipsa de comunicare între 

părinți și copii, absența sprijinului emoţional sau social, părinţi care lucrează prea mult sau care 

părăsesc familiile ca să lucreze în străinătate etc., determină, în prezent, mai multe probleme 

emoţionale decât în ultimii ani, în întreaga Europă. 

Tuturor acestor factori le putem adăuga, de asemenea: presiunea de grup, riscul abuzului de droguri și 

a altor forme de dependență, metodele educaționale ineficiente și inconsistente, supraîncărcarea 

evaluării școlare, anxietatea față de examene, și așa mai departe. Toate aceste elemente constituie un 

real stres pentru elevi/studenți care, din păcate, uneori evită confruntarea cu problemele prin lipsa de 

la școală, prin chiul. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semn 

tardiv al problemelor și un comportament care reflectă lipsa de interes, motivație și încredere față de 

educația școlară. Așadar, este imperios necesar să se prevină absenteismul și, prin urmare, cele mai 

importante consecințe pe care le poate avea acest lucru, în funcție de transferul de inovație pe care 

dorim să le realizăm în Proiectul LLP-LdV/TOI/2013/RO/040/6, învățarea de-a lungul vieții 2007-2013.  

Acest Manual este unul dintre rezultatele proiectului, care a fost obținut prin investigarea fenomenului 

de abandon școlar în țările partenere și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea acestuia. 

Acesta prezintă, într-un cadru comun, acțiuni eficiente ale părților interesate implicate în prevenirea 

abandonului școlar identificate în România, Austria, Bulgaria, Turcia, Grecia și Irlanda de Nord. 

Manualul se adresează instituțiilor din domeniul educațional: școli, ministere, inspectori școlari, centre 

educaționale, inclusiv persoanelor care lucrează cu elevii (profesori, consilieri),  elevi și părinți, precum 

și ONG-uri. 

Scopul principal al manualului este de a informa și a sprijini toate părțile interesate, în efortul lor de a 

preveni și a lupta împotriva abandonului școlar și a altor comportamente aferente ale cursanților, cum 

ar fi absenteismul ridicat, eșecul școlar și violența școlară.  

Lucrarea include, de asemenea, informații despre Nivelul de conștientizare privind metodologiile de 

prevenire a abandonului școlar, precum și Beneficiile și inconvenientele aplicării acestor metodologii în 

VET (Domeniul Educației și Formării Profesionale) din fiecare țară parteneră a proiectului, în scopul de 

a evidenția importanța subiectului dezvoltat de proiect, la nivel național și european. 
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1.  BUNE PRACTICI PRIVITOARE LA PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
2.1. AUSTRIA  

 

2.1. 1.Die weiße Feder 

Denumirea Bunei Practici Die weiße Feder – Peniţa Albă 

Gemeinsam gegen Gewalt - Împreună împotriva   

                                                           violenței 

Țara Austria 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale bunelor 

practici . 

 

„Învățarea fără teamă – activi împotriva violenței“ sprijină 

școlile în vederea îmbunătățirii climatului școlar și a 

prevenirii violenței în școală. Elevii sau studenții participă 

activ la dezvoltarea și conversia planului individual de 

acțiune pentru prevenirea violenței, în timp ce aceștia 

percep situația violenței la școala lor și ajung să cunoască 

diferite forme de violență, precum și posibilele consecințe 

ale prejudiciilor și discriminării. Pe baza observațiilor și a 

chestionarelor auto-dezvoltate, aceștia colectează date și 

întocmesc propuneri de prevenire a violenței în școală. Ei 

discuta despre planul de acțiune întocmit cu cele mai 

importante comisii și stabilesc un program de conversie.    

Promotorul inițiativei  (persoana sau 

instituția care a derulat-o) 

Planul Germania și institutul de soluționare și mediere 

constructivă a conflictelor (ikm) 

Grupul țintă elevi 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. abandonul 
şcolar, absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

Violență 

 
Factorii de risc luați în considerare de 
această bună practică 

comportament neadecvat 

anturaj, intimidare 



SaVED - Sprijin împotriva Abandonului Școlii şi FormăriiProfesionale 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

abordare sistemică 

participare 

instruire 

sistemul egalității 

Rezultate obținute Sporirea bunăstării elevilor de la școală prin reducerea 

violenței 

Creșterea competențelor sociale ale elevilor 

Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare sau 
grupuri ţintă) 

posibil 

Alte informații/ Observații 
suplimentare 

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/die-weisse-feder/ 

 

 

2.1.2 Stop abandonului școlar! 

Denumirea Bunei Practici Stop abandonului școlar! 

Țara Austria 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

 

Abordarea holistică a bunei practici.  Include identificarea 

persoanelor supuse riscului, evaluarea nevoilor acestora și 

oferirea unui suport flexibil. Aceasta se adresează 

profesorilor, formatorilor și tutorilor și le permite să 

identifice acei elevi care sunt supuși riscurilor și să 

recunoască factorii de risc pentru tinerii care abandonează 

școala destul de devreme .  

Stop abandonului ! Este format din trei instrumente: 

Detectorul Riscului, un instrument electronic interactiv de a 

identifica elevi supuși riscului, 

Profilul personal pentru a asista în mod sistematic pe elevii 

cu risc, pentru a examina punctele forte și punctele slabe ale 

acestor, precum și ale mediului de învățare al acestora, 
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astfel încât să-și poată defini nevoile, în scopul de a-și 

îndeplini mai bine obiectivele lor educaționale și personale. 

Sistemul Flexibil de Prevenire și Sprijin , un cadru pentru 

consilieri și alți profesioniști care lucrează cu tinerii cursanți, 

pe baza nevoilor individuale oferă suport adecvat printr-o 

cooperare activă și coordonare între instituțiile relevante din 

mediul personal și social al tânărului. 

Promotorul inițiativei  (persoana 

sau instituția care a derulat-o) 

Blickpunkt Identität a transferat instrumentele în cadrul 

proiectului Leonardo “Stop abandonului școlar!” din proiectul 

anterior “PPS” pentru Austria 

Grupul țintă Elevi și studenți cu risc de abandon 

Fenomenele abordate de către 
această bună practic (ex. 
abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, 
etc.) 

Scopul principal este de a preveni elevii asupra fenomenului 

de abandon  

Având în vedere că motivele de abandon timpuriu al școlii 

sunt diverse, consilierii lucrează individual împreună cu elevii 

pe diferite teme (de exemplu, probleme de învățare, de stres 

persona, probleme de familie , absenteism , abuzul de 

droguri , violență , ... ) 

 
Factorii de risc luați în considerare 
de această bună practică 

1. experiență anterioară la școală 

2. dificultăți de învățare 

3. disponibilitate de a învăța/determinare 

4. autoevaluare ca student/elev 

5. comportament și bunăstare la școala curentă 

6. orientare către un loc de muncă 

7. comportament social 

8. sprijin părintesc 

9. control din partea părinților 

10. mediul familial și social 

11. activități extra-școlare 
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12. influența grupului de egali 

13. stresul emoțional și încărcarea fizică 

14. factori motivaționali 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

Povestirea 

Conceptul Linia Vieții 

Cinci Nevoi ale lui William Glasser 

Gestionarea situațiilor 

Rezultate obținute Reducerea riscului de repetare a anului școlar (85%) 

Reducerea Abandonului Școlar (cu aproximativ 10%) 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea de a 
aplica aceeaşi metodologie în alte 
sectoare sau grupuri ţintă) 

Posibil, în funcție de gradul de conștientizare și 

disponibilitatea factorilor de decizie ai școlii / instruire și 

posibilitățile de finanțare.  

 

 

 

2.2. IRLANDA DE NORD 

 
2.2.1. Programul de Oferire și Primire 

Numele Bunei Practici   Programul de Oferire și Primire 

Țara Irlanda de Nord 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este vevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

 

Programul de Oferire și Primire funcţionează predominant, 

dar nu exclusiv cu grijă tineri cu  tineri experimentați având 

vârsta cuprinsă între 16-21 de ani din Irlanda de Nord, care 

au fost evaluați ca fiind în imposibilitatea de a participa la 

direcțiile de formare şi oportunităţile de angajare. Scopul 

schemei este de a îmbunătăți șansele de angajare pe 

termen lung ale tânărului cu sprijin și acces 

corespunzătoare la formare profesională și experiență de 

muncă. Acestea oferă planuri individualizate care să se 

potrivească nevoilor fiecărui tânăr, care includ îndrumare 
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permanentă și sprijin de tranziție, cu scopul de a îmbunătăți 

stima de sine și încrederea. Acestea adoptă o abordare 

holistică și coordonată, colaborând cu un consorțiu de 

furnizori cu care au parteneriate puternice. Acestea se 

concentrează pe flexibilitate și dețin un raport ridicat 

personal/elev , astfel că cineva este întotdeauna disponibil. 

Oferă evaluarea inducției, mentoring unu-la - unu, formare 

de competențe esențiale și sprijin intensiv. 

Promotorul inițiativei  (persoana 

sau instituția care a derulat-o) 

Include tineretul 

Grupul țintă 16-21 ani 

Fenomenele abordate de către 
această bunaă practică (ex. 
abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, 
etc.) 

Practica bună abordează excluziunea și se asigură tânărul 

nu continuă procesul de abandon școlar. Abordează 

izolarea, prin centrarea pe persoană și asigurându-se că 

tânărul are o relație stabilă cu un adult care îi sprijină, prin 

formarea lor în educație și tranziție. Acesta oferă o 

experiență pozitivă de educație și ajută tinerii să obțină 

calificări esențiale competențe. 

 
Factorii de risc luați în considerare 
de această bună practică 

Factorii de risc luați în considerare sunt stilul de viaţă haotic 

al tinerilor care se confruntă cu acordarea atenției. 

Abordează izolarea, lipsa de sprijin, probleme de 

alfabetizare/aritmetică, lipsa de încredere, lipsa de 

motivație și stima de sine. Se adresează, de asemenea, 

inflexibilității cursurilor la colegii. Sprijinul tranziţiei 

abordează problema eşecului sau a abandonului şcolar 

continuu. 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

Abordarea Muncii la Tineri – toți membrii personalului sunt 

instruiți în muncă de tineri. 
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Rezultate obținute În 2011/2012 , 89 % din tineri care au luat parte la program 

l-au finalizat cu succes. Dintre aceștia, 85 % din tinerii care 

au luat parte la program au obținut competențe de 

calificare esențiale și 66 % au obținut două calificări 

esențiale de competențe . 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea de a 
aplica aceeaşi metodologie în alte 
sectoare sau grupuri ţintă) 

Aceasta este o lucrare în curs de desfășurare , întrucât se 

elaborează un manual care se va concentra pe construirea 

unui plan de învățământ personalizat (PEP) pentru fiecare 

copil. Acesta va fi un plan individualizat pentru a 

corespunde nevoilor fiecărui copil și, deși acest lucru a fost 

dezvoltat în primul rând pentru tinerii aflați în îngrijire, 

acum este mai mult o direcție principală cu scopul de a 

include toți copiii și cuprinde dezvoltarea lor emoțională și 

mentală.  

 

 

 

2.2.2.  Dr. B’s 

Denumirea Bunei Practici Dr. B’s 

Țara Irlanda de Nord 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie  pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

 

Dr. B este un proiect care pregătește tinerii cu 

dizabilități de învățare și sprijină nevoile de obținere a 

calificărilor în industrie recunoscute, în toate 

aspectele legate de catering, inclusiv pregătirea 

alimentelor și competențele gospodărești. Acesta se 

concentrează pe construirea încrederii, ajustarea 

atitudini de învățare și oferă instruire abilităților 

esențiale pentru aritmetică / alfabetizare. Lucrătorii  

dedicați proiectului oferă încurajare și tinerii învață 
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noi competențe, câștigă experiență de muncă, 

precum și calificări și competențe sociale care ajută la 

evoluția acestora. Proiectul oferă flexibilitate cu date 

de începere frecvente și timp suplimentar pentru a 

finaliza calificările. Acesta prevede, de asemenea, 

relații pozitive cu lucrătorii de proiect, care sunt în 

acord cu aceștia, în ciuda eșecurilor și își construiesc 

încrederea. 

Promotorul inițiativei  
(persoana sau instituția care a 
derulat-o) 

Barnardos 

Grupul țintă Tineri care sunt sau au fost recent NEET. 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

Programul previne abandonul prin furnizarea către 

tineri a unei abordări flexibile pentru a câștiga 

experiență de lucru, precum și abordarea problemei 

de realizare educațională scăzută, oferind 

posibilitatea de a dobândi competențe esențiale și 

calificări profesionale. Abordează lipsa de sprijin prin 

furnizarea unei relații stabile a adulților cu lucrătorii 

dedicați proiectului.  

 
Factorii de risc luați în 
considerare de această bună 
practică 

Abordează izolarea, lipsa de sprijin, problemele de 

alfabetizare/aritmetică, lipsa de încredere, lipsa de 

motivație și stima de sine. Abordează, de asemenea, 

inflexibilitatea cursurilor în cadrul colegiilor. Sprijinul 

tranziţiei din partea lucrătorilor dedicați proiectului 

abordează problema eşecului sau a abandonului 

şcolar continuu. 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

Abordările educaționale, de consiliere și teoretice stau 

la baza întregii abordări Barnardos pentru a ajuta 

tinerii să ducă o existență independentă, de succes . 
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Rezultate obținute Foarte reușite 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

Oportunitățile de transferabilitatea sunt imense, 

astfel încât proiectul ar putea fi adaptat pentru a 

încuraja pe tineri în alte forme de muncă în cazul în 

care pot obține un sprijin practic, câștiga experiență 

de muncă și dobândi calificări. 

 

2.2.3. Neets forum 
Denumirea Bunei Practici NEETS FORUM 

Țara Irlanda de Nord 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

Această bună practică are o abordare multi- agenție și 

are drept scop coordonarea eforturilor organizațiilor 

Comunitare, de Voluntariat și Tineret, precum și 

activitatea AEP care lucrează în prezent pentru a 

răspunde nevoilor tinerilor NEET . 

Promotorul inițiativei  
(persoana sau instituția care a 
derulat-o) 

Bryson Group 

Grupul țintă Organizația care lucrează cu populația NEET 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

Buna practică abordează problemele de cooperare și 

colaborare. Acesta oferă o multi-agenție, care va 

asocia eforturile organizațiilor implicate cu populația 

NEETS; se vor urmări eforturile acestora în acest sens 

și se vor înregistra rezultatele. Acesta va uni agențiile 

și va oferi colaborare și sprijin între acestea. Aceasta 

implică, de asemenea, tinerii NEET, oferindu-le o 

opinie despre problemele care îi privesc profund . 

 
Factorii de risc luați în 
considerare de această bună 
practică 

Se ia în considerare lipsa de sprijin coordonat pentru 
tinerii NEET. Acesta abordează lipsa de colaborare 
între organizații și tratează lipsa unei abordări multi- 
agenție pentru a diminua abandonul. 
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Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

Fiecare dintre agențiile implicate în Forum va fi 

informată prin câteva sau toate aceste abordări. 

Rezultate obținute Acesta este un proiect derulat recent. 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

Nu este o oportunitate pentru transferabilitatea ori 

de câte ori este nevoie de o abordare multi- agenție . 

 

 

2.3 TURCIA 

 
2.3.1. Proiect Cazare in Bursa -Turcia 

Denumirea Bunei Practici  Proiect Cazare in Bursa -Turcia 

Țara Turcia 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

Un cămin studențesc înființat în Bursa, un mare oraș 

industrial în vestul Turciei, oferă o casă pentru fetele 

inteligente, dar sărace din mediul rural, permițându-le să 

frecventeze școala secundară la Bursa. Această inițiativă este 

considerată ca o bună practică, deoarece acesta poate fi un 

bun model pentru viitoarele practici îmbunătățite . 

Promotorul inițiativei  (persoana sau 

instituția care a derulat-o) 

Construit de către o organizație non-profit numită  

"Cooperativa Educației Contemporane", lucrările la cămin pe 

o bază "cooperativă" prin care membrii ( mai mult de 1.500 ) 

aduc contribuții diferite față de obiectivul comun de a 

sprijini fetele în încercarea lor de a-și continua studiile. 

Grupul țintă Fete inteligente, dar sărace din mediul rural, care nu au 

studii gimnaziale și ai căror părinți nu au bani să se mute la 

oraș și,  prin urmare, acestea nu pot frecventa cursurile 

gimnaziale. 
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Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, 
etc.) 

Creșterea ratei de înscriere și de frecventare a învățământului 

secundar, lipsa locurilor de cazare 

 
Factorii de risc luați în considerare 
de această bună practică 

Lipsa unui loc de cazare este o problemă serioasă pentru 

copiii care au nevoie să plece de acasă pentru a frecventa 

cursurile școlare din cauza lipsei de unități de învățământ din 

apropiere . 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

N/A 

Rezultate obținute Peste 50 de fete locuiesc în cămin. Ele sunt foarte silitoare. 

În [2009], 19 de fete au reușit la examenul de admitere la 

universitate și 16 dintre ele au fost înscrise la o universitate. 

Direcția cooperativei a hotărât să construiască un cămin 

studențesc mai mare, cu o capacitate de 300 de locuri 

pentru fete. Susținătorii cooperativei speră ca respectivul 

cămin să poată servi drept model despre modul cum să oferi 

mult mai multor copii oportunități educaționale. 

Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare sau 
grupuri ţintă) 

Aceeaşi ocazie poate fi acordată băieţilor, precum şi altor 

grupe de vârstă. Cămine similare pot fi înființate și în alte 

oraşe şi sectoare unde ratele de abandon şcolar şi de 

înscriere sunt ridicate. 

 

 

2.3.2. Proiectul SNOWDROPS  

Denumirea Bunei Practici Proiectul SNOWDROPS  

Țara TURCIA 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

"Snowdrops" este un proiect de acordare de burse care are ca 

scop asigurarea egalității de șanse în educație pentru  

fetele defavorizate care provin în special din zonele rurale din 

Turcia.  



SaVED - Sprijin împotriva Abandonului Școlii şi FormăriiProfesionale 

bunelor practici . Programul nu numai că le-a conferit abilități fetelor, dar, de 

asemenea,a  îmbunătățit viețile familiilor acestora.  

Promotorul inițiativei  (persoana 

sau instituția care a derulat-o) 

 "Snowdrops", derulat de Turkcell ca o inițiativă de 

responsabilitate socială împreună cu Asociația de Sprijin al 

Traiului Contemporan în 2000 

Grupul țintă Fetele defavorizate din zonele preponderent rurale ale Turciei 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, 
etc.) 

Abandonul școlar și neînscrierea într-o unitate de învățământ. 

Condiția abilităților fetelor în societate.  

 
Factorii de risc luați în considerare 
de această bună practică 

Dificultățile financiare ale familiilor care determină abandonul 

școlar al copiilor acestora sau neînscrierea acestora la școală. 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

N/A 

Rezultate obținute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ultimul deceniu, 

• 29.000 de studente au beneficiat de burse, 

• 15.000 elevi au absolvit liceul, 

• 1450 au absolvit studii universitare, devenind profesori, 

programatori pe calculator, avocați sau contabili.  

• Programul nu numai le conferă autonomie fetelor, ci și 

îmbunătățește viața familiilor acestora.  

 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea de a 
aplica aceeaşi metodologie în alte 
sectoare sau grupuri ţintă) 

Pot fi transferate către studenții de la fiecare nivel de 

învățământ, care nu pot continua educația lor școlară din 

cauza dificultăților financiare. 

Informații suplimentare/ Observații 

adiționale 

     Snowdrops, a fost încununat cu premii de prestigiu la nivel 

național și internațional.  

Premii Internaționale: 

•2001- Premiul de Excelență IPR- În Categoria Responsabilității 
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Sociale Corporatiste  

• 2002 - WEPR's (Fundația Directorilor Femei în Relații Publice) 

Crystal Obelisk 

• 2005 -PR News – Mențiune de Onoare CSR 

• 2008 - European Sponsorship Association Business to 

Community Winner 

• 2012 – Premiul de Comunicare Internațională – Câștigător 

Responsabilitate Socială Corporatistă 

Pagină de web: 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-

responsibility/education/snowdrops 

 

 

2.4 ROMANIA 

 
2.4.1. O absență în minus! O extra șansă! 

Denumirea Bunei Practici O absență în minus! O extra șansă! 

Program educațional pentru reducerea absenteismului școlar în 

România 

Țara România 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

      Programul "O absență în minus! O extra șansă" este deschis 

elevilor din clasele V-VIII în vederea reducerii absenteismului 

școlar prin monitorizarea și identificarea acelor elevi care au un 

număr mare de absențe nemotivate pentru a le aduce la 

cunoștință rolului școlii în dezvoltarea lor ulterioară prin oferirea 

de programe atractive de educație centrate pe student . 

  Analiza a arătat că procentul de elevi cu un grad scăzut de 

absenteism este mai mare în clasele VII şi VIII şi din aceștia 

predomină elevii de sex masculin, proporţia fiind aproape dublă 

față de fete. Majoritatea elevilor locuiesc cu un părinte (părinţi 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/
http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/
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singuri sau cu un părinte care lucrează în străinătate), iar peste 

50% dintre ei provin din familii cu probleme economice sau care 

nu sunt implicați în viaţa şcolară a copiilor. 

     Identificarea cauzelor specifice care duc la chiul. Au fost 

aplicate chestionare elevilor, în scopul de a stabili relațiile 

acestora cu familiile lor, relațiile cu colegii și profesori, contextul 

școlar, activitățile extrașcolare la care iau parte, identificarea 

motivelor care îi conduc pe elevi să înregistreze absențe 

nemotivate, calitățile pe care elevii le apreciază la un profesor, 

modul în care gestionează conflictele. De asemenea, au fost 

analizate aspecte legate de gradul de conștientizare al elevului cu 

privire la legătura dintre sancțiune și absențele nemotivate. 

    Monitorizarea comportamentul elevilor. Rezultatele 

chestionarelor aplicate elevilor au fost analizate în cadrul unei 

întruniri a profesorilor și au fost discutate strategii de intervenție 

individuală și de grup. Au fost distribuite fișe de monitorizare 

săptămânală a absențelor. 

      Auto-perfecționarea. În cadrul claselor au fost desfășurate 

activități cu scopul de a identifica caracteristicile personale 

pozitive, precum și aspectele pozitive ale școlii (spre exemplu: eu 

și oglinda mea, cum mă văd pe mine însumi/însămi, cum îi 

definesc pe alții; Calități diplomat; Visul școlar, etc. ) fiind vizați, în 

mod deosebit elevii din grupul țintă.  

Career Planning. Activități pentru înțelegerea modelelor în 

formarea valorilor legate de muncă și a gradului de conștientizare 

a rolului școlii în alegerea carierelor viitoare (exemple: Secretul 

succesului, drumul meu în viață), au fost organizate întâlniri la 

nivel de școală cu elevi de liceu, absolvenți ai școlii noastre, în care 

au împărtășit experiențele lor personale cu privire la dificultățile 



SaVED - Sprijin împotriva Abandonului Școlii şi FormăriiProfesionale 

întâmpinate în școală și modul în care acestea au fost depășite, 

precum și prezentarea  liceelor în care aceștia predau. 

Consilierea individuală realizată de către psihologul școlar , a 

avut rolul de a identifica cauzele profunde ale absenteismului 

școlar și de a identifica strategii de intervenție personalizate. 

O săptămână fără absențe! Competiție între clase pentru a 

motiva elevii să participe la acțiune în vederea reducerii/eliminării 

absențelor școlare nemotivate. La finalizarea competiției, 

echipelor de elevi care nu au înregistrat absențe nemotivate li s-au 

conferit simboluri în cadrul unor festivități.    

Școala tuturor! Informarea părinților elevilor din cadrul unui 

grup țintă. La activitate au participat directorii de școli, psihologii 

școlari, reprezentanții din partea poliției. Acestora li s-au 

prezentat efectele absenteismului, riscul de abandon școlar, 

consumul de droguri, alcool, tutun, manifestarea actelor criminale 

violente comise de elevi în cadrul abandonului și au fost 

identificate în modalitățile părinților de a reduce 

comportamentele negative. 

            

          Școala mea. Elevii din grupul-țintă au fost implicați în diferite 

activități/proiecte și activități școlare extra-curiculare (cercuri de 

pictură, dansuri, competiții, proiecte de mediu, Consilii 

Studențești, etc.) în vederea creșterii motivației de a participa la 

activitățile școlare, creșterea stimei de sine a elevilor, identificarea 

domeniilor/activităților care "sunt bune" pentru a depăși imaginea 

eșecului școlar.  

Promotorul inițiativei  

(persoana sau instituția care a 

derulat-o) 

CJRAE DAMBOVITA 
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Grupul țintă Elevii care dețin un număr mai mare de 30 de absențe nemotivate, 

astfel cum reiese din analiza documentelor școlare. 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

Absenteismul este un fenomen care nu poate fi neglijat. Acest 

lucru nu se întâmplă doar în mediul școlar, ci afectează deopotrivă 

pe elevi, familia și comunitatea. Elevii care lipsesc de la școală se 

confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor: marginalizare 

educațională, risc crescut de consum de droguri, alcool și tutun, 

afiliere de grup în vederea comiterii de infracțiuni violente (cauza 

și efectul absenteismului școlar). 

 
Factorii de risc luați în 
considerare de această bună 
practică 

- Consistență scăzută în implementarea activităților de proiect  

- Mobilizare slabă a cadrelor didactice și a părinților în dezvoltarea 

activităților eficiente/continue 

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

educație / consiliere 

Rezultate obținute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o bază de date cu absenteismul și cauzele sale, conferind 

managementului școlar și cadrelor didactice  o imagine obiectivă a 

acestui fenomen 

- instrumente utile de monitorizare (evidențe și proceduri), 

precum și reducerea sa. 

- Exemple de bună practică (strategii de management aplicate la 

clasă, scenarii didactice) care pot fi utilizate în activitatea viitoare. 

- 70% dintre elevii cărora li s-a trimis proiectul au obținut rezultate 

şcolare mai bune în semestrul al II-lea, precum şi un număr mai 

mic de absenţe nemotivate, îmbunătățind situaţia notei la 

purtare. 30% dintre aceștia participă în mod regulat la activităţile 

cercurilor/ cluburilor școlare, marcând performanţe în acele 

domenii. 

- îmbunătățirea comunicării profesor-elev prin abordarea 

problematicilor la orele de consiliere menite să satisfacă 
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așteptările elevilor.   

- desfășurarea activităților în cadrul școlii (spre exemplu o 

săptămână fără absențe!, monitorizarea frecvenței și 

comportamentului) este acea strategie real educațională de a 

reduce/elimina absenteismul școlar. 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

În orice unitate școlare care se confruntă cu probleme legate de 

absenteism/ părăsirea timpurie a școlii. 

 

 

2.4.2. Medierea elevilor de către elevi – Medierea între colegi 

Denumirea Bunei Practici Medierea elevilor de către elevi – Medierea între colegi 
Program educațional pentru gestionarea situațiilor conflictuale 

cu alți elevi și reducerea violenței în școală 

Țara România 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

Programul "Medierea elevilor de către elevi", realizat în parteneriat 

cu departamentul de poliție din Târgovişte şi alţi reprezentanţi ai 

comunităţii locale de sprijin a fost implementate în cadrul a patru 

şcoli în Dâmbovița (două şcoli de mijloc şi două licee). A urmărit 

reducerea violentei in scoli prin implementarea de metode 

moderne de rezolvare a conflictelor între elevi. În fiecare şcoală s-

au format echipe de nivel mediatori acel act să medieze conflictele 

dintre elevi (două școli gimnaziale și două licee). Acesta are ca 

obiectiv reducerea violenței în școli prin implementarea metodelor 

moderne de rezolvare a conflictelor între elevi.  La fiecare nivel 

școlar s-au format echipe de mediatori care acționează în vederea 

aplanării conflictelor apărute între elevi. Analizând violența 

fizică/verbală din cadrul a 4 școli, s-a observat că peste 90% au 

reprezentat conflicte generate și perpetuate, adesea nerezolvate 
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minor.  

Prin mediere între colegi, am reușit următoarele: 

- crearea unei alternative pentru rezolvarea conflictelor între 

elevi - mediere, care are drept rezultat final reducerea 

violenței între aceștia 

- formarea deprinderilor de a utiliza tehnicile de rezolvare a 

problemelor, ascultarea activă, conducere. 

Activitățile de bază desfășurate în cadrul programului sunt: 

Activitatea 1. Lansarea proiectului. 

Lansarea a avut loc la o conferință de presă în cadrul Centrului 

pentru Prevenirea Infracțiunilor, Dâmbovița 

Activitatea 2. Selecția şi instruirea elevilor. Au fost aplicate afișe 

care furnizează informaţii privind medierea între colegi, criteriile de 

selecţie şi persoana de contact pentru mai multe informaţii. 

Înscrierea elevilor pentru a urma programul de formare a fost 

efectuată pe bază de voluntariat. Ei au fost selectați pe baza 

recomandării de către un profesor şi pe baza interviului. 

Activitatea 3. Instruirea echipelor de mediatori. Elevii au fost 

instruiți în cadrul fiecărei unități școlare de către cadrul didactic 

responsabil cu medierea unui număr de 5-10 ședințe. Elevilor li s-a 

pus la dispoziție manualul elevului mediator care expune 5 

elemente-cheie privitor la mediere, pașii procesului de mediere, 

comportamentul în anumite situații întâlnite în procesul de 

mediere, când nu este realizată medierea, precum și formele 

utilizate în procesul medierii. 

Activitatea 4. Implementarea medierii între colegi: 

- Stabilirea spațiilor pentru desfășurarea ședințelor de 

mediere; canale, popularizarea medierii și procedura de 

mediere aprobată; 
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- Prezentarea programului de mediere între colegi, 

familiarizarea activităților cu tehnicile care utilizează 

metodele interactive (reflectarea exercițiilor cu joc de rol,  

jocuri energizante, prezentări video, brainstorming, etc.)  

- Îndeplinirea acțiunilor de mediere a conflictelor între elevi, 

respectând cadrul general al acestui proces: obiectivul și 

regulile de bază; identificarea nevoilor; definirea problemei; 

înțelegerea scrisului; înțelegerea monitorizării; evaluarea 

rezultatelor medierii;     

Activitatea 5. Afișe concurs/ produse media. 

Activitatea 6. Evaluarea prezentării de către proiect a experiențelor 

pozitive, dificultățile de implementare a programului de mediere 

între colegi, modalități de soluționare/ depășire a acestora, care au 

fost utilizate.  

Promotorul inițiativei  

(persoana sau instituția care a 

derulat-o) 

CJRAE DAMBOVITA 

Grupul țintă Elevii implicați în situații conflictuale în cadrul școlii 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

violența în școală 

 
Factorii de risc luați în 
considerare de această bună 
practică 

- implementarea programului de mediere între colegi, întrucât nu 

există compatibilitate în implicarea activă a tutorelui   

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

- educație  

- recomandare 

Rezultate obținute 
 
 
 

• în 4 școli, un număr de 60 de elevi au fost mediatori instruiți 

• 22 activități de mediere a conflictelor între elevi, de către 

elevi.  
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• abilități de comunicare și negociere  

• dezvoltarea abilităților de conducere 

• numărul de elevi care s-a adresat direct mediatorilor a fost 

atât de ridicat, încât personalul școlii a perceput programul de 

mediere ca o opțiune viabilă de soluționare a conflictelor și de 

reducere a violenței în școli. 

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

- o alternativă la soluționarea conflictelor, decizii care nu implică 

adulții, ci bazându-se pe sprijinul mediatorilor între colegi 

- soluțiile cu privire la conflicte provin de la persoanele direct 

implicate în conflict după ce au fost ajutate să cunoască şi să 

înţeleagă poziţiile şi sentimentele reciproce. 

- autorizarea elevilor mediatori pe parcursul activităților școlare și 

nu doar în momentele dedicate proiectului.  

- multe cazuri când raportarea conflictelor sau medierea ad-hoc a 

avut loc în săli de instituţii sau în sala de clasă, evitarea dezvoltării 

conflictului, încrederea în colegi 

- elevii au învățat să-și rezolve propriile probleme; aceștia au înțeles 

ce înseamnă libertatea de alegere și simțul responsabilității, 

învățând din consecințele deciziilor acestora.   

- Este necesar ca unele conflicte (mai ales în liceu) să fie gestionate 

de un profesor, pentru a nu se propaga. 

 - sortarea conflictelor ce urmează să fie mediate trebuie să fie 

realizată împreună cu cadrele didactice, psihologul școlar și uneori 

cu membrii consiliului de administrație.  

- elevii trebuie să fie ajutați să-și înțeleagă rolul mde mediatori, 

pentru a anticipa posibilele eșecuri în activitatea acestora  

- formare facilitatori de grup care să se bazeze pe cel puțin un 

student de la fiecare clasa 

- posibilitatea creării unor echipe specializate cu privire la tipurile 
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de conflict (violență verbală, intimidare, violență mentală sau fizică 

în rândul fetelor, băieților,etc.) 

 

 

 

2.4.3. Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

Denumirea Bunei Practici Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 

Țara România 

O descriere succintă a bunei 

practici. 

De ce este nevoie pentru a fi 

considerată o bună practică? 

Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

 Perioada : 1 august 2010 – 31 ianuarie 2013 

  Obiectivul general al proiectului: Prevenirea părăsirii timpurii 

a școlii și asigurarea educației elevilor supuși riscului, în special 

Romii din zonele rurale, aceia care provin din familii cu o rată 

ridicată de sărăcie și aceia ai căror părinți lucrează în afara 

județelor Dâmbovița și Ilfov prin dezvoltarea și implementarea 

strategiilor, măsurilor și a instrumentelor educaționale 

specifice.  

Obiective specifice: 

1. Furnizarea accesului pentru un număr de minimum 1350 

copii (400 copii preșcolari care frecventează forma de 

învățământ specifică și 950 de elevi din ciclul primar și 

gimnazial) care se află în situații de risc într-un set complex de 

programe educaționale alternative de premiere și/sau 

recreaționale.  

2. Instruirea unui număr de cel puțin 300 de cadre didactice 

care să dobândească competențe specifice pentru lucrul cu 

copiii aflați în situație de risc al abandonului școlar.  

3.  Capacitatea instituțională a unui nr. de 40 de școli de a 

proiecta și implementa programe integrate de prevenire a 

abandonului în anumite feluri, inclusiv instruirea 
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competențelor pentru 160 de cadre didactice,  pentru 

dezvoltarea și implementarea strategiilor în vederea prevenirii 

părăsirii timpurii a școlii în parteneriat cu părinții și alte părți 

interesate. 

Proiectul a fost derulat cu privire la 8 componente de bază: 

1. Un studiu pentru constituirea unei baze de date cu privire la 

riscul părăsirii timpurii a școlii și identificarea nevoilor specifice 

ale grupului țintă.   

2. Activități de dezvoltare a capacității instituționale a școlilor 

pentru gestionarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și 

schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de copii.  

3.  Dezvoltarea unui portal cu multiple funcționalități: 

proiectarea de lecții interactive, jocuri, concursuri pentru elevi; 

comunicarea cu experții/colegii, comunicarea între elevi și 

părinții aflați în străinătate, consiliere online pentru elevi și 

crearea unei comunități online a colaborării inter-școlare.  

4. Proiectarea, organizarea și implementarea programelor 

Școală după școală. Organizarea și desfășurarea atelierelor de 

vară cu copiii ce se vor înscrie în clasa I și nu au frecventat, ori 

au avut o prezență slabă la grădiniță.   

5. Organizarea ședințelor de consiliere pentru elevi și părinți/ 

tutori din cele 40 de școli implicate în proiect. 

6. Excursii și tabere pentru copiii participanți la programul 

școală după școală, care au o prezență și situație școlară bune.  

7. Diseminare         

Studiul diagnostic cu privire la identificarea nevoilor de 

învățare și consiliere a copiilor care se află în risc de abandon 

școlar a fost condus de CJRAE Dâmboviţa și CJRAE Ilfov,  în 

perioada august-septembrie 2010;  
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Studiul diagnostic a revelat nevoia de: 

- Adoptare a programelor pentru elevi, a programelor de 

instruire a cadrelor didactice cu privire la problema adaptării și 

succesului școlar al elevilor - factori de intervenție, precum și 

programe de instruire și sprijin pentru părinți;          

 - Desfășurarea programului Școală după școală în școlile 

selectate, prin numărul crescut de absențe nemotivate, starea 

materială precară asociată cu lipsa locului de muncă pentru 

părinți, numărul mare de părinți care lucrează în străinătate, 

lipsa supravegherii corespunzătoare din partea părinților și/sau 

a reprezentanților legali, performanța școlară scăzută; 

 - Activități de consiliere bazate pe nevoile identificate în cadrul 

a 20 de unități școlare în fiecare dintre cele două județe 

implicate în proiect.   

Promotorul inițiativei  

(persoana sau instituția care a 

derulat-o) 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dâmboviţa 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean  Ilfov, Komunitas 

Association - Bucharest Shotron Association - Bucharest, CJRAE 

Dâmboviţa CJRAE Ilfov, FDP – Filiala Dâmboviţa ALBAFOR - 

Albano chests, Italia 

Grupul țintă -Țintă: 1350 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani care se 

află în risc de părăsire timpurie a școlii din motive psihologice, 

familiale, sociale, economice; elevi cu posibilități pecuniare 

reduse care vor beneficia de sprijin material constând în 

alimente și materiale educaționale; 

 - elevii ai căror părinți lucrează în străinătate și care vor avea 

posibilitatea de a comunica online cu părinții prin intermediul 

unei platforme IT; 460 cadre didactice 

Fenomenele abordate de către 
această bună practică (ex. 
abandonul şcolar, 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii/ abandonului școlar 
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absenteismul, agresiunea în 
școală, eșecul școlar, etc.) 

 
Factorii de risc luați în 
considerare de această bună 
practică 

Se solicită să se aplice un management constant al dificultăților 

în legătură cu mobilitatea în cadrul grupului țintă al 

studenților, luând în considerare caracteristicile enumerate 

mai sus.   

Abordare educațională/ de 
consiliere/ teoretică 

Educație 

Consiliere 

Rezultate obținute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O metodologie de implementare a programului "Școală după 

școală" care cuprinde șapte capitole: Prevederi Generale; 

Organizarea și funcționarea programului Școală după școală; 

Implementarea programului; Evaluarea elevilor în cadrul 

programului Școală după școală; Monitorizare; Prevederi 

finale; Anexe. 

2. O structură verificată a programului Școală după școală: 

- sprijin la efectuarea temelor, activități de remediere, 

aprofundare (2 ore); 

- activități sociale, de recreere, dezvoltare personală, socio-

animație, filme educative, utilizarea sistemului e-learning, 

comunicarea online cu părinții, astfel cum este corespunzător 

(1 oră).   

- perioada de implementare a programului va urma structura 

anului școlar  

 Sugestii privitoare la oportunități de petrecere a timpului liber 

pentru creșterea motivației de frecventare a cursurilor școlare:  

- Activități de socializare și networking în cadrul cărora copiii să 

fie încurajați să-și exprime nevoile emoționale  

- activități intelectuale/ educaționale, efectuarea temelor 

asistate pentru aprofundarea cunoștințelor de recuperare 
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școlară și îmbunătățirea dificultăților de învățare, remedii 

comportamentale și atitudinale.  

- Activități recreative care vor fi proiectate ca exemple de 

evaluare a competențelor elevilor, recunoașterea și aprecierea 

înclinațiilor acestora, susținerea elevilor vizavi de educația 

stimei de sine în conformitate cu potențialul fiecărui elev 

(concursuri, cercuri de discipline, vizionatul de filme, 

efectuarea de vizite tematice, activitate practică, activități 

manuale, activități de educație plastică, cu valori educative sau 

jocuri distractive, jocuri de dezvoltare a creativității și 

imaginației, activități socio-animate).  

3. Un  Cod de Etică al cadrelor didactice și atribuțiile 

profesorilor implicați într-un program de prevenire a părăsirii 

timpurii a școlii, funcții care sunt structurate pe tipuri de 

activități în vederea dezvoltării capacității instituționale a 

școlilor; instruire IT pentru utilizarea portalului; activități de 

după școală și programe de vară pe bază de componente; 

organizarea programelor de consiliere pentru studenți și 

părinți/ tutori; excursii și tabere pentru copii care fac parte din 

programul școală după școală, demonstrând o bună frecvență 

și performanțe școlare; activități transversale. 

4. Anexele Metodologice ale programului Școală după școală 

reprezintă un instrument extreme de util pentru cei implicați în 

implementarea programului:  

fișe, declarații, sugestii de proiectare spațială, sugestii speciale 

pentru realizarea planului individual de învățare, materiale 

resursă pentru activități sociale și dezvoltarea capacității de 

cooperare, modele de activitate pentru elevii care se confruntă 

cu networking de dificultate, activități de planificare a rețelei, 



SaVED - Sprijin împotriva Abandonului Școlii şi FormăriiProfesionale 

rapoarte eșantion cu privire la tipurile de evaluare a elevilor, 

monitorizarea fișelor model.   

5. O "broșură pentru părinți"- un ghid pentru părinți, în 

vederea furnizării către aceștia a diferitelor informații și tehnici 

pentru îmbunătățirea deprinderilor, cunoștințelor și 

comportamentelor de educare și disciplinare a copiilor, ci și 

posibilitatea de a discuta cu psihologul specialist prin 

intermediul unor exerciții sugerate și un set de aplicații 

practice bazate pe interacțiunea părinte-copil. Ghidul este 

divizat în câteva capitole care descriu principiile prin care se 

disciplinează copiii, cele mai frecvente probleme care ar putea 

apărea și modalitatea în care ar putea fi rezolvate, relația și 

comunicarea părinților cu școala în vederea prevenirii eșecului 

școlar.  

Un prospect care constituie un Minighid pentru copiii aflați în 

risc de părăsire timpurie a școlii. Broșura transmite într-o 

manieră concentrată, mesaje clare, directe și prietenoasă și 

invită elevii să reflecteze asupra propriilor probleme prin 

intermediul întrebărilor care au rolul de a atrage atenția 

copiilor asupra activităților ce asigură succesul în mediul școlar 

și în viața personală.    

Oportunităţi pentru 
transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

  Beneficiarii programului Școală după școală sunt copii cu 

vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani care se află în situația de risc al 

părăsirii timpurii a școlii din motive psihologice, familiale, 

sociale, economice, elevi cu posibilități materiale modeste care 

vor beneficia de sprijin material care constă în alimente și 

materiale educative; copiilor care au părinți ce lucrează în 

străinătate li s-a oferit posibilitatea de a comunica online cu 

părinții prin intermediul platformei IT.   
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2.5. BULGARIA   

Multe școli bulgărești care prezintă rezultate bune în abordarea problemei legate de abandonul 

timpuriu al școlii beneficiază de câteva programe naționale special implementate de Ministerul 

Educației și Științei. Acestea sunt: 

2.5.1. Programul național "PREOCUPARE PENTRU FIECARE ELEV"   

Denumirea Bunei Practici Preocuparea pentru fiecare 
student 

Țara Bulgaria 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi considerată o bună 

practică? Evidențiați punctele forte ale bunelor 

practici . 

Programul furnizează suport din partea 

Statului, pentru școlile care prezintă 

rezultate în abordarea fenomenului de 

abandon școlar timpuriu.  În acest mod, 

fiecare școală este stimulată și motivată 

să lupte împotriva fenomenului de 

abandon. 

Promotorul inițiativei  (persoana sau instituția 

care a derulat-o) 

Ministerul Bulgar al Educației și Științei 

Grupul țintă Toți studenții din școlile selectate și de 

asemenea cadrele didactice, consilierii 

Fenomenele abordate de către această bună 
practică (ex. abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, etc.) 

Abandon școlar timpuriu 

 
Factorii de risc luați în considerare de această 
bună practică 

Neimplicarea școlilor în diminuarea 

fenomenului de abandon școlar timpuriu 

Abordare educațională/ de consiliere/ teoretică NA 

Rezultate obținute 
 
 
 
 
 

Creșterea numărului de școli care 

prezintă rezultate bune în abordarea 

abandonului școlar timpuriu. Școlile sunt 

mai motivate să lupte împotriva 
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fenomenului. 

Oportunităţi pentru transferabilitate (posibilitatea 
de a aplica aceeaşi metodologie în alte sectoare 
sau grupuri ţintă) 

Poate fi transferat sau să fie un exemplu 

pentru școlile care au un nivel înalt de 

abandon școlar timpuriu. 

 

2.5.2. Programul național "LA ȘCOALĂ FĂRĂ ABSENȚE”  

Denumirea Bunei Practici La școală fără absențe 

Țara Bulgaria 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi considerată o bună 

practică? Evidențiați punctele forte ale bunelor 

practici . 

Programul asigură sprijin din partea 

Statului pentru școlile care prezintă 

rezultate bune în abordarea 

absenteismului școlar. În acest mod, 

fiecare școală este stimulată și motivată să 

lupte împotriva fenomenului de abandon. 

Promotorul inițiativei  (persoana sau instituția 

care a derulat-o) 

Ministerul Educației și Științei 

Grupul țintă Toți elevii din școlile selectate, precum și 

cadrele didactice, consilierii 

Fenomenele abordate de către această bună 
practică (ex. abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, etc.) 

Fenomenul absenteismului care poate 

duce ulterior la eșec sau abandon școlar. 

 
Factorii de risc luați în considerare de această 
bună practică 

Neimplicarea școlilor în diminuarea 

absenteismului și a fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii. 

Abordare educațională/ de consiliere/ teoretică NA 

Rezultate obținute 
 
 
 
 

Reducerea numărului de absențe la școală 

și creșterea numărului de școli care 

prezintă rezultate relevante în abordarea 
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fenomenului de abandon școlar timpuriu. 

Școlile sunt mai motivate să lupte 

împotriva fenomenului.  

Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi metodologie în 
alte sectoare sau grupuri ţintă) 

Poate fi transferat sau să fie un exemplu 

pentru școlile care înregistrează un nivel 

crescut al fenomenului absenteismului.    

 

2.6. GRECIA 

 

2.6.1. Clase-Gazdă Intrașcolare și Cursuri Practice After-School, precum și Școli Interculturale pentru 
incluziunea și integrarea elevilor străini  

Denumirea Bunei Practici Clase-Gazdă Intrașcolare și Cursuri 
Practice After-School, precum și Școli 
Interculturale pentru incluziunea și 
integrarea elevilor străini  

Țara Grecia 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi considerată o 

bună practică? Evidențiați punctele forte ale 

bunelor practici . 

Au fost implementate programe specifice 

pentru educarea copiilor romi și integrarea 

acestora în mediul școlar  

Promotorul inițiativei  (persoana sau 

instituția care a derulat-o) 

Ministerul Educației 

Grupul țintă Elevi străini 

Fenomenele abordate de către această bună 
practică (ex. abandonul şcolar, absenteismul, 
agresiunea în școală, eșecul școlar, etc.) 

Abandonul școlar, integrarea socială și 

educațională 

 
Factorii de risc luați în considerare de această 
bună practică 

 

Părăsirea școlii, neintegrare socială, izolare 

Abordare educațională/ de consiliere/ 
teoretică 

N/A 

Rezultate obținute 
 
 

Copiii romi sunt integrați treptat social în 

realitatea greacă și în sistemul educativ 
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Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi metodologie 
în alte sectoare sau grupuri ţintă) 

Poate fi transferat către alte minorități 

similare în Grecia 

 

2.6.2. Școli tip a Doua Șansă 

Denumirea Bunei Practici Școli tip a Doua Șansă 
Țara Grecia 
O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi considerată 

o bună practică? Evidențiați punctele 

forte ale bunelor practici . 

Școlile tip a Doua Șansă au fost dezvoltate ca 
un efort de a combate excluziunea socială a 
adulților care nu și-au definitivat educația 
elementară și nu dețin calificările și 
deprinderile necesare de a se adapta la 
cerințele vocaționale moderne. Tinerii cu 
vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care au 
abandonat școala sunt acum capabili să-și 
definitiveze studiile obligatorii de 9 ani. 
Cursuri speciale, intensive, de nivel elementar 
și gimnazial sunt desfășurate în cadrul Școlilor 
tip a Doua Șansă, iar absolvenților li se acordă 
un certificat de absolvire echivalent cu acela 
acordat pentru absolvirea Învățământului 
Primar și Gimnazial.  Acesta le dă dreptul de a 
se înscrie la Unified Lyceum, Institutele 
Tehnice Postliceale și IEK post-liceale, precum 
și să frecventeze anumite cursuri vocaționale 
de instruire.       
Cursul are o durată de 18 luni, cu un nr. de 20 
de ore săptămânal, desfășurate seara. O 
condiție necesară este ca respective candidați 
să aibă domiciliul pe raza teritorială unde 
operează Școlile tip a Doua Șansă.     
 
În prezent există un număr de 5 Școli tip a 
Doua Șansă funcționale, în Atena (Peristeri, 
Menidi), Patra, Thessaloniki și Heraklion-
Creta, iar pentru viitor există planuri de 
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înființare a altor școli similare. Școlile tip a 
Doua Șansă sunt înființate ca urmare a 
recomandării di partea Institutului de 
Formare Continuă pentru Adulți (IDEKE) în 
colaborare cu autoritățile guvernamentale 
locale competente în vederea asigurării 
condițiilor corespunzătoare pentru 
funcționarea respectivelor școli.  

Promotorul inițiativei  (persoana sau 

instituția care a derulat-o) 

Ministerul Educației 

Grupul țintă Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani 
care au abandonat școala au acum 
oportunitatea să-și definitiveze studiile 
obligatorii de 9 ani. 

Fenomenele abordate de către această 
bună practică (ex. abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în școală, eșecul 
școlar, etc.) 

Abandonul școlar 

 
Factorii de risc luați în considerare de 
această bună practică 

excluziunea socială a adulților care nu și-au 
definitivat educația elementară și nu dețin 
calificările și deprinderile necesare de a se 
adapta la cerințele vocaționale moderne. 

Abordare educațională/ de consiliere/ 
teoretică 

 

Rezultate obținute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multe persoane adulte au reușit să 
definitiveze studiile de bază și să obțină acele 
calificări care să le confere deprinderile de 
muncă.  

Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare sau grupuri 
ţintă) 

 

Informații suplimentare/ Observații 

adiționale 

http://www.ekep.gr/english/education/deute
ris.asp 
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2.6.3 KESPEMs 

Denumirea Bunei Practici KESPEMs 
Țara Grecia 

O descriere succintă a bunei practici. 

De ce este nevoie pentru a fi considerată 

o bună practică? Evidențiați punctele 

forte ale bunelor practici . 

Principalul obiectiv al KESPEM, Centrele 
Suport ale Proiectului, este acela de a ajuta 
populația minoritară să elimine izolarea, care 
reprezintă cauza principală pentru care acest 
grup de oameni a fost marginalizat social. 
Izolarea are drept rezultat incapacitatea 
copiilor din grupurile minoritare de a se 
integra în societatea majoritară, dat fiind 
faptul că, datorită izolării, expunerea copiilor 
la limba greacă este necorespunzătoare sau 
chiar inexistentă în afara școlii, iar aceștia au 
contact și comunicare reduse cu restul 
populației locale. Înființarea KESPEM se 
bazează pe asumarea faptului că eliminarea 
izolării copiilor minoritari ar putea avea un 
efect un efect multiplicator pozitiv.  
KESPEM, care reprezintă niște autoutilitare 
special configurate echipate cu laptopuri și 
multe materiale educaționale. Aceste 
autoutilitare vizitează satele îndepărtate 
zilnic și aduc acolo activitățile educaționale.   
 
Având ca scop îmbunătățirea stăpânirii de 
către copiii romi a limbii grecești și a 
performanței școlare a acestora, KESPEM 
furnizează:  
Cursuri de perfecționare a învățării limbii 
grecești și a performanței școlare a copiilor în 
timpul anului școlar, precum și pe timpul 
verii; 
Activități pedagogice și creative pentru copiii 
preșcolari care vizează consolidarea 
cunoștințelor de limba greacă a acestora și 
facilitarea integrării acestora în mediul 
școlar;  

Promotorul inițiativei  (persoana sau 

instituția care a derulat-o) 

Ministerul Educației 

Grupul țintă Două dintre acestea în orașul Xanthi și 
Komotini și 8 regionale la Drosero, Ehinos, 
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Selero, Evlalo (în Prefectura Xanthi), la 
Iasmos, Sapes, Organi (în Prefectura Rodopi) 
și în regiunea Avantos în Alexandroupolis (în 
Prefectura Evros); Patru KESPEM mobile 
(patru vehicule special concepute) care au 
rolul de a vizita satele minoritare izolate de 
pe raza celor trei prefecturi din Thrace.    

Fenomenele abordate de către această 
bună practică (ex. abandonul şcolar, 
absenteismul, agresiunea în școală, 
eșecul școlar, etc.) 

Având ca scop îmbunătățirea stăpânirii de 
către copiii romi a limbii grecești și a 
performanței școlare a acestora, KESPEM 
furnizează:  
Cursuri de perfecționare a învățării limbii 
grecești și a performanței școlare a copiilor în 
timpul anului școlar, precum și pe timpul 
verii; 
Activități pedagogice și creative pentru copiii 
preșcolari care vizează consolidarea 
cunoștințelor de limba greacă a acestora și 
facilitarea integrării acestora în mediul 
școlar; 
Activități creative pentru copii și tineri;  
Cursuri de limba greacă pentru părinții 
copiilor minoritari;  
Cursuri de limba turcă pentru cadrele 
didactice din învățământul primar și 
gimnazial care au rolul de a-i ajuta în 
abordarea dificultăților de comunicare cu 
acei elevi care sunt vorbitori nativi de limbă 
turcă și nu pot înțelege (încă) greaca.  
Aceste două axe de bază ale proiectului, 
anume acțiunile de intervenție educațională 
în cadrul și în afara școlii promovează 
îndeaproape și în comun obiectivele de 
consolidare a învățării limbii grecești de către 
copiii minoritari, îmbunătățind performanța 
acestora și eliminând fenomenul de părăsire 
timpurie a școlii obligatorii.     

 
Factorii de risc luați în considerare de 
această bună practică 

eliminarea fenomenului de părăsire timpurie 
a școlii obligatorii 

Abordare educațională/ de consiliere/ 
teoretică 

N/A 

Rezultate obținute  
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Oportunităţi pentru transferabilitate 
(posibilitatea de a aplica aceeaşi 
metodologie în alte sectoare sau grupuri 
ţintă) 

 

Informații suplimentare/ Observații 

adiționale 

http://museduc.gr/en/κεσπεμ 

 

Programe de acțiuni și intervenție adoptate în cadrul Școlii: cursuri de remediere în cadrul școlii 

elementare cu scopul de a dezvolta capacitățile de învățare a limbii grecești în ore suplimentare 

programei școlare sau combinate cu școala extinsă; cursuri de remediere pentru limba greacă, 

literatură, matematică și științe în orele suplimentare programei școlare ale școlilor secundare 

inferioare și anumitor școli secundare superioare care deservesc un număr mare de elevi aparținând 

minorităților;  formarea educatorilor și cercetare efectuate cu scopul de a dezvolta deprinderile de 

învățare a limbii grecești a copiilor care vorbesc o altă limbă; Formarea cadrelor didactice din 

învățământul primar și gimnazial care lucrează pentru programul care are ca scop familiarizarea cu 

materialele educaționale care au fost puse la dispoziție în etapele incipiente ale programului și metode 

de învățare a limbii grecești ca limbă străină/ a doua limbă, precum și gestionarea de succes a 

diversității culturale a elevilor;  Implementarea pilot a materialelor educaționale pentru literatură, 

științe ale naturii aprobate de Institutul Pedagogic al Ministerului Educației din planul obișnuit de 

învățământ al școlilor secundare inferioare (cercetare greacă - Club Sportiv Prosocialitate).  

 
3.  UTILIZAREA METODOLOGIEI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ÎN EDUCAȚIE 

 
3.1.   AUSTRIA  

Nivelul de conștientizare privind metodologiile de abandon 
 

http://museduc.gr/en/κεσπεμ
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În anii 1990, era o regulă cercetarea motivelor de abandon timpuriu exclusiv în mediul ambiant 

al elevului (deficitul de învățare, mediul social….). În prezent, focalizarea s-a extins pentru a include 

cercetarea asupra sistemului școlar. Ministerul Educației a creat un post desemnat pentru prevenirea 

abandonului și au fost conduse studii în vederea analizării situației în Austria.   

Cartea menționată mai sus pentru școli cu privire la abandonul timpuriu are menirea de a 

crește nivelul de conștientizare și contribuie la cunoștințe și deprinderi crescute ale cadrelor didactice 

cu privire la subiectul abandonului. Acest fapt a fost deja publicat în cea de-a doua ediție și arată faptul 

că este un interes arzător.  

 Am combinat punctele de vedere ale cadrelor didactice. Există mule cadre didactice foarte 

implicate care își planifică lecțiile cu devotament și utilizează din plin o varietate de metode. Pe de altă 

parte, există și aceia care dau "vina" pe elevi atunci când metoda didactică aplicată nu este bine 

recepționată.   

Ca în majoritatea cazurilor, lipsa resurselor (financiare, de personal, de spațiu, etc.) se 

presupune a fi motivul pentru care nu sunt încă pe deplin implementate cunoștințele cu privire la 

prevenirea abandonului. Totuși, se realizează mult ( a se vedea coaching pentru elevi), iar Austria pare 

să se situeze pe drumul cel bun momentan.  

  

Avantajele și dificultățile aplicării metodologiilor în VET  
Constatarea că ne confruntăm cu cele mai ridicate rate de abandon în VET nu trebuie să ne 

împiedice să observăm că procedeul abandonului educațional are o istorie mai lungă în majoritatea 

cazurilor și a debutat mult mai de timpuriu. În mod special atunci când vorbim de sistemul VET, este 

important să includem influența macro-nivelului. Lipsa pozițiilor de instruire, precum și perspectivele 

slabe de carieră au un efect foarte negativ asupra dedicației. Strict vorbind, o acumulare a celor mai 

mulți factori de risc poate fi observată în domeniul instruirii VET- trecutul și viitorul au o influență 

crucială cu privire la motivarea pentru educație. Așadar, este deosebit de important să se detecteze și 

să se ia în considerare cât mai mulți factori de influență cu putință.       

 

3.2     IRLANDA DE NORD   

Nivelul de conștientizare cu privire la prevenirea metodologiilor de abandon 
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Există un nivel înalt de conștientizare cu privire la abandon la Adunarea Irlandei de Nord și 

Departamentul de Educație și Învățare (DEL). DEL a implementat metodologii și măsuri și colaborează 

bine cu numeroase organizații în vederea realizării acestora. Noile inițiative guvernamentale care vor 

aplica noi metodologii și măsuri pentru a aborda fenomenul abandonului sunt în fază incipientă și, prin 

urmare, nu sunt disponibile în prezent date privind capacitatea acestora. Există un nivel foarte ridicat 

de conştientizare a metodologiilor/măsurilor printre organizaţiile comunitare/voluntare şi tinerești 

care se ocupă cu tinerii NEET în Irlanda de Nord.  Totuși, agențiile cu care am luat legătura în timpul 

etapei noastre de interviu pentru câmpul de lucru au susținut că școlile trebuie să colaboreze mai 

strâns cu părinții și să ofere sprijin familiilor în vederea abordării fenomenului de abandon. Mai mult, s-

a sugerat că profesorilor din școli trebuie să li se ofere o instruire specială pentru a putea trata cu 

tinerii care se află în situație de risc al abandonului școlar. 

Avantaje și inconveniente ale aplicării acestor metodologii 

În Irlanda de Nord, abandonul este cel mai frecvent la stadiul-cheie de tranziție între 

învățământul obligatoriu și educația/formarea continuă. Un factor-cheie de risc aici este intervalul de 

timp scursă peste lungile luni de vară, între sfârșitul școlarizării obligatorii în Iunie şi începutul unui noi 

curs în septembrie, când este probabil ca tinerii aflați în situație de risc să abandoneze cursurile 

școlare. Totuşi, metodologiile/măsurile aplicate în rândul organizațiilor de Tineret, Comunitate și cele 

Voluntare s-au dovedit a fi foarte utile la reangajarea acestor tineri în educaţie şi formare, oferind 

sprijin tranzitoriu, experiența de muncă și o abordare flexibilă pentru obţinerea calificărilor.    

   

3.3 TURCIA 

 
Nivelul de conștientizare privind metodologiile de abandon 
 Deși nivelul de conștientizare al Ministerului Educației a fost destul de îmbunătățit în anii 

anteriori și sunt implementate măsuri în cooperare cu instituțiile relevante, nu putem afirma același 

lucru cu privire la nivelul de conștientizare a cadrelor didactice, directorilor școlari, autorităților 

regionale, familiilor și elevilor deopotrivă. Aceștia trebuie să mai parcurgă un drum lung pentru a 

înțelege cu adevărat bine și să internalizeze acest aspect.  Această îmbunătățire a conștientizării lor 

este necesară pentru ca măsurile și metodologiile să fie aplicate corespunzător și conștiincios și pentru 
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ca acestea să aibă succes. Activitățile de instruire și creștere eficientă a conștientizării sunt necesare în 

vederea sprijinirii metodologiilor care sunt aplicate.   

 
Avantajele și dificultățile aplicării metodologiilor în VET  

În Turcia, cea mai mare rată a abandonului în învățământul secundar se înregistrează în licee 

profesionale și tehnice. Rata abandonului școlar în învățământul secundar, în general, este de 11,3 %, 

în timp ce aceasta este de 18,2 % în licee profesionale și tehnice. Prin urmare, este clar că sistemul sau 

măsurile existente nu sunt suficiente sau aplicate corespunzător pentru a rezolva problema și trebuie 

să fie susținute cu noi metodologii / măsuri. 

Metodologiile explicate la punctul 3, în măsurile părții la nivel național nu au fost proiectate 

special pentru VET.  Dar măsurile pentru școlile din învățământul secundar sunt  de asemenea aplicate 

pentru VET.  

Deoarece aceste metodologii/programe la nivel național menționate mai sus reprezintă 

implementări destul de noi, datele despre rezultatele lor nu sunt clar obținute încă. Caracteristicile lor 

pozitive și aspectele care lipsesc sunt menționate în părțile aferente ale punctului 3. 

 

 

3.4 ROMÂNIA 

Nivelul de conștientizare privind metodologiile de abandon  

În prezent, la nivel național, există un nivel ridicat de conștientizare a părăsirii timpurii a școlii. 

Având în vedere efectele pe termen lung, multe proiecte și programe finanțate din fonduri europene 

abordează aceste probleme, în scopul de a identifica strategii eficiente de prevenire / combatere a 

părăsirii timpurii a școlii. Astfel, au fost concepute instrumente utile (proceduri, programe, consiliere 

de grup, strategii de coping în procesul de predare), dar valabilitatea acestora nu a fost verificată 

având în vedere faptul că utilizarea lor este încă în fază incipientă și este necesar să fie aplicate în mod 

consecvent pe o perioadă mai lungă de timp.  

În paralel cu punerea în aplicare a acestor instrumente create special, de asemenea au loc 

acțiuni pentru formarea cadrelor didactice de a individualiza aplicarea acestora la nevoile fiecărui elev.  

De asemenea este necesară desfășurarea de acțiuni pentru a sprijini familiile în înțelegerea 

dificultăților copiilor sau oportunități de exploatare a potențialului, talentelor, calităților pe care le au. 
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Școala și familia trebuie să fie familiarizate cu copilul pentru a-i dezvolta încrederea în sine și a-l 

determina să aleagă școala.  

Optimizarea relației școală-familie se realizează în special prin numirile propuse ale 

profesorilor, consilierilor școlari, părinți în care aceștia trebuie să fie informați cu privire la activitățile 

școlare și subiecte care se referă la: pregătirea acțiunilor anti - penale și anti-victimă pentru elevi și 

părinți (în parteneriat cu poliția); lecturi, dezbateri despre familie și copii, ilustrarea responsabilităților, 

obligațiilor părinților în educația copiilor ( parteneriat cu Biserica, instituții culturale), schimbul de 

experiențe personale și valorificarea modalităților părinților în ceea ce privește gestionarea eficientă a 

timpului, dezvoltarea încrederii în sine a implicării părinților în viața școlară a copilului. 

 

Avantaje și inconveniente ale aplicării acestor metodologii 

Organizarea și punerea în aplicare a programelor de competențe parentale, care acoperă o 

gamă largă de subiecte în legătură cu relația părinte - copil sunt acțiuni menite a sprijini optimizarea 

relației școală - familie. Există părinți care au deficiențe în modul de a gestiona corect relația cu copilul 

lor, nu dețin cunoștințe despre etapele de dezvoltare a copilului, nicio bază de comunicare eficientă; 

aceștia nu știu cum să folosească disciplina pozitivă. Consolidarea relației școală-părinte-copil poate 

îmbunătăți abilitățile parentale, atitudinile responsabile și de susținere ale părinților față de copii, care 

constituie soluții posibile la o serie de probleme: de abandon școlar, problemele sociale ale 

adolescenților (abuz de droguri, delincvență), violență și eșec școlar. 

Între timp este salutată o investigație socială cu privire la familiile elevilor cu risc de abandon 

şcolar / absenteism, pentru a identifica cauzele acestui fenomen (prin mediatori școlari şi asistenţi 

sociali în Municipii).  

Școală - familie - comunitate formează o triadă care poate reduce fenomenul de abandon 

printre elevi, cu o metodologie de referinţă specifică şi unitară.  

 

 

3.5 BULGARIA 

Nivelul de conștientizare privind metodologiile de abandon 
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Ca răspuns la cerințele și recomandările strategice naționale, s-au făcut mai mulți pași 

importanți pentru modernizarea cadrului de reglementare cum ar fi:  

- În 2010, a fost introdus învățământul preșcolar obligatoriu pentru copiii de 5 ani, cu rezultatul 

că, pentru anul școlar 2011/2012 rata netă de înscriere pentru copii este de 81,5% sau cu 6,6% 

mai mult decât în anul precedent; 

- Roger a fost un decret guvernamental № 33 din 15 februarie 2013 privind condițiile de 

acordare a burselor pentru elevii care au absolvit învățământul primar, prin care școlile pot 

utiliza fonduri pentru a pune în aplicare strategiile lor de dezvoltare, cu accent pe politicile 

școlare de a sprijini accesul la  educație și prevenirea abandonului școlar timpuriu; 

- Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă pentru evaluarea și recunoașterea 

cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite de adulți prin educația formală și 

învățare. Stimulentele financiare introduse pentru ucenicie și mentorat reglementează procesul 

de ucenicie. 

- În conformitate cu Regulamentul de Aplicare A Legii Privind Promovarea Ocupării Forței de 

Muncă, se pot acorda costuri pentru burse, de transport și de cazare implicate în formarea 

alfabetizării pentru dobândirea calificării profesionale sau a competențelor-cheie, dobânda la 

împrumuturile pentru persoane cu dizabilități, sprijin psihologic și referința la programe și 

măsuri adecvate pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională. 

Pentru a garanta reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, se va elabora și adopta o nouă 

lege modernă în învățământul preșcolar și școlar. Bulgaria are nevoie de o revizuire a unui număr 

de legi și regulamente, asigurând o bună interacțiune între autoritățile guvernamentale în 

furnizarea unei mai bune protecții fizice, financiare și sociale a copiilor aflați în situații de risc, rolul 

și responsabilitățile familiei. Municipalitățile și întreprinderile locale au nevoie de a consolida 

punerea în aplicare a măsurilor de reducere a numărului de abandonuri. Oportunități de cooperare 

cu sectorul ONG-urilor pot fi exploatate mai bine. 

 
Avantaje și inconveniente ale aplicării acestor metodologii 

În fiecare an, Ministerul Educaţiei şi Știinţei publică rapoarte cu privire la raportul școală-

beneficiari prin ambele programe de module. Ministerul publică, de asemenea, listele online ale 

acelor şcoli (de exemplu): 
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- Clasament final în modulul 2 "Furnizarea de formare suplimentară pentru copii din clasele 

pregătitoare" în anul şcolar 2013/2014. Această listă include mai mult de 540 şcoli şi grădiniţe 

bulgărești.  

- Clasamentul final în modulul 3 "Furnizarea de formare suplimentară pentru elevi, începând cu 

etapa iniţială a educaţiei de bază pentru a ridica nivelul de realizare în educația generală" în anul 

şcolar 2013/2014. Această listă include mai mult de 700 şcoli bulgăreşti.  

 

 

3.6 GRECIA 

Nivelul de conștientizare privind metodologiile de abandon 

Abandonul este un proces social complex, multilateral. Acesta reflectă o serie de motive inter-

conexe personale, sociale, economice, educaționale și familiale. Școlile joacă un rol important în 

abordarea abandonului, dar nu pot și nu ar trebui să lucreze izolat. Experiența arată că măsurile de 

abandon școlar, care sunt limitate în domeniul de aplicare și sincronizare au un mic impact durabil în 

reducerea acestui fenomen. Recomandarea Consiliului din 2011 privind politicile de reducere a 

abandonului solicită statelor membre să pună în aplicare abordări cuprinzătoare care să se 

concentreze asupra cauzelor principale ale abandonului și care sunt capabile să-l reducă într-un mod 

susținut. 

Politicile de educație și formare care au ca scop de a reduce abandonul trebuie să stabilească 

condițiile de învățare de succes pentru toți. Școlile ar trebui să fie un loc în care elevii să se simtă 

confortabil și sprijiniți, să simtă stăpânirea propriului proces de învățare și se pot angaja în viața 

comunității lor școlare. Acest lucru este important atât pentru dezvoltarea emoțională, socială și 

educațională a elevului, precum și pentru administrarea globală a instituției. Ca o condiție a învățării de 

succes, profesorii trebuie să-și consolideze rolul lor de facilitatori ai procesului de învățare. Ei au nevoie 

de autonomie, timp, și spațiu pentru inovație, munca în echipă, feedback, de auto-reflecție și evaluare. 

Ei au nevoie de acces la oportunități sporite de dezvoltare profesională continuă. 

Măsurile de prevenire urmăresc să abordeze abandonul înainte ca primele simptome sunt 

vizibile. Prevenirea cu succes a abandonului școlar ia în considerare condițiile preliminare de reușită 

școlară și de proiectare a sistemelor de educație și formare profesională. Acesta trebuie să se asigure 
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că instituțiile de învățământ și de formare, precum și mediul de învățare (inclusiv mediul fizic), asigură 

unui climat de învățare stimulativ pentru toți elevii. Aceasta include acces egal la educație de calitate 

pentru toți copiii și tineri. Cu toate acestea, în unele țări costurile și restricțiile de mobilitate pot limita 

accesul la educație.  

La nivel de sistem, următoarele caracteristici ale sistemului de educație și formare poate ajuta 

la reducerea obstacolelor pentru finalizarea învățământului secundar superior: 

 Accesul la o educație timpurie și îngrijire de calitate: Dovezile arată că accesul la o educație de 

bună calitate, la o vârstă fragedă facilitează dezvoltarea competențelor-cheie. Dovezile arată, 

de asemenea, că buna calitate, în această etapă crește realizările educaționale și reduce riscul 

de abandon într-o etapă ulterioară. Accesul la buna calitate este deosebit de important pentru 

copiii care provin din medii dezavantajate social și facilitează intrarea în sistemul de 

învățământ. 

 Curriculum relevant și angajant: Un curriculum care este relevant și coerent poate motiva elevii 

să-și dezvolte pe deplin punctele forte si talentele acestora. Planurile de învățământ trebuie să 

fie concepute în așa fel încât să reflecte diferitele afinități ale elevului, iau în considerare 

diferitele puncte de plecare și sunt adaptate la ambițiile elevului. 

 Parcursuri educaționale flexibile: Proiectarea strictă a parcursurilor educaționale poate crea 

obstacole serioase în calea finalizării învățământului secundar superior. Situațiile în care elevii și 

părinții lor sunt nevoiți să facă alegeri obligatorii premature între diferite trasee educaționale la 

o vârstă fragedă  fac sistemele de învățământ să fie extrem de selective și pot duce la 

demotivarea acelora care au fost orientați necorespunzător. Cercetările arată, de asemenea, că 

repetiția anului școlar riscă să slăbească încrederea elevilor. Poate duce la declanșarea 

abandonului în timp ce nu sunt eficiente în abordarea eventualelor deficite de învățare. 

 O mai bună integrare a copiilor de imigranți nou-sosiți: Copiii din familiile de imigranți nou sosiți 

au nevoie de sprijin specific pentru a dobândi limba de școlarizare și pentru a recupera 

programa școlară. Mediile de învățare inclusivă pot sprijini integrarea și creșterea succesului 

educațional al acestora. Copiii migranți trebuie să fie plasați în aceeași grupă de vârstă ca și 

colegii lor nativi pentru a asigura includerea lor de succes. Procesul administrativ pentru 
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înscrierea copiilor de migranți nou-veniți trebuie să se facă în timp util și să fie adaptat la 

situația specifică a familiilor acestora. 

 Tranziția lină între diferitele niveluri de educație: măsurile de facilitare a procesului de adaptare 

ar trebui să înceapă de la tranziția de la domiciliu la lumea educației. Trebuie să fie facilitată 

tranziția de la învățământul primar la cel secundar inferior și de la inferior la cel secundar 

superior. O cooperare mai strânsă între școli, programe de inducție și sprijin specific pentru 

copiii care se confruntă cu dificultăți de adaptare la mediul școlar nou poate evita înstrăinarea, 

ca urmare a experiențelor dificile de tranziție. Permeabilitatea mai puternică a căilor 

educaționale este, de asemenea, necesară, oferind opțiuni de transfer concrete pentru tinerii 

care își dau seama că ei preferă un curs diferit de studiu. 

 Educație și formare profesională (VET) de înaltă calitate, atractivă și antrenantă: Educație și 

formare profesională de înaltă calitate, de valoare egală cu studiile superioare oferă 

oportunități pentru toți tinerii de a explora si de a învăța mai multe despre lumea muncii și a 

ușura tranziția la piața forței de muncă. Este important ca educația și formarea profesională 

EFP de înaltă calitate să permită progresia la învățământul superior, în același mod în care o 

FACE învățământul secundar superior. Educația și formare profesională poate ajuta la 

reducerea abandonului școlar, prin furnizarea de oportunități de învățare de înaltă calitate, 

structurate și bazate pe practica la locul de muncă. 

 Implicarea elevilor și părinților în luarea deciziilor școlare: Opiniile tinerilor trebuie să fie extrem 

de apreciate. Participarea activă a elevilor în comunitatea școlară crește angajamentul și 

motivația acestora și facilitează eficiența școlară. Trebuie să existe spațiu pentru elevi de a 

influența școlile acestora și să ia în stăpânire calea lor spre educație. Ei trebuie să aibă 

posibilitatea să își exprime opiniile și să se implice în deciziile care afectează școala și 

funcționarea acesteia. Școlile ar putea facilita participarea acestora prin intermediul consiliilor 

școlare sau consultații pentru studenți, de exemplu. Părinții, în calitate de educatori primari ai 

copiilor lor, ar trebui, de asemenea, să fie reprezentați în procesul de luare a deciziilor a școlii. 

Asigurarea implicării active a părinților în școală este esențială pentru a asigura medii de 

învățare favorabile și de susținere, în general, și în special  prevenirea abandonului școlar și 

abordarea timpurie a acesteia/ 
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 Educație inițială și continuă pentru personalul didactic: calitatea predării și a competențelor 

profesorilor reprezintă un factor determinant în contribuția adusă de aceștia pentru reducerea 

abandonului. Predarea și învățarea de înaltă calitate atrag după sine dezvoltarea profesională 

continuă a cadrelor didactice. Se recomandă adoptarea unei abordări centrate pe elev în 

formarea cadrelor didactice, cu un accent pe diversitate și incluziune. Profesorii trebuie să fie 

capabili să identifice diferite stiluri de învățare și nevoile elevilor și să fie echipați cu abilitățile 

de a adopta metode inclusive și concentrate pe elev, inclusiv abilitățile de soluționare a 

conflictelor pentru a promova un climat pozitiv în clasă. Profesorii trebuie să fie sprijiniți în 

tratarea diversității în ceea ce privește originea socială și etnică a elevilor, precum și sprijinirea 

persoanelor cu nevoi speciale de învățare și/sau dificultăți de învățare. Ei au nevoie să înțeleagă 

abandonul, diferitele sale piedici și semne de avertizare timpurie și să fie foarte conștienți de 

rolul lor în prevenirea acestuia. Profesorii au nevoie de abilitățile și capacitatea necesare de a 

lucra cu alți reprezentanți ai unor profesii și parteneri pentru a preveni abandonul. Aceste 

competențe trebuie să fie dezvoltate și consolidate pe parcursul educației inițiale și continue a 

cadrelor didactice. Profesorii trebuie să aibă posibilitatea de a participa la stagii de lucru în școli 

cu un nivel ridicat de abandon în timpul pregătirii cadrelor didactice pentru a obține o mai bună 

înțelegere a modurilor de abordare a abandonului la nivelul școlii. 

 Abordări integrale ale școlii: inițiative de calitate, cum ar fi o abordare integrală a școlii 

încurajează crearea de medii de învățare care favorabile și încurajatoare. O astfel de abordare 

necesită o conducere puternică și o planificare atentă, cu obiective clare și inteligente pentru 

tot personalul școlii. Aceasta presupune furnizarea de formare și sprijin pentru personalul 

didactic în abordarea lor pedagogică, monitorizarea externă și posibilitățile de auto - reflecție. 

O abordare integrală a școlii încurajează și susține relații pozitive și de îngrijire pentru și între 

cadrele didactice, personalul școlii și elevi. Este nevoie de un sistem puternic și bine dezvoltat 

de suport emoțional în școli, în special pentru cei cu risc de abandon. 

 Un sistem de orientare puternic și bine dezvoltat: îndrumările de înaltă calitate, actuale, puse la 

dispoziție într-un stadiu precoce sunt esențiale pentru furnizarea către tineri a informațiilor de 

care au nevoie pentru a face o educație informată și opțiuni asupra carierei. Este esențială 

ajutarea tinerilor în a înțelege propriile lor puncte forte, talente, diferite opțiuni de studiu și 
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perspective de angajare. Este important ca îndrumarea să meargă dincolo de simpla furnizare 

de informații și să se concentreze asupra indivizilor în raport cu nevoile și circumstanțele 

specifice ale acestora. Îndrumarea poate fi furnizată prin metode interactive (mentoring, 

coaching, îndrumare biunivocă, stagii de practică) și prin intermediul serviciilor on-line. Trebuie 

încurajată asigurarea faptului că tinerii au acces la toate informațiile relevante, consiliere și 

îndrumare în cadrul unui singur punct de intrare.  

 Cooperarea cu mediul muncii: oferirea de oportunităţi într-un stadiu incipient, care permite 

tinerilor de a experimenta mediul muncii, de exemplu prin "degustători' în întreprinderi, care i-

ar putea ajuta să înţeleagă cerințele jobului, precum și așteptările angajatorului. Poate crește, 

de asemenea, motivația lor a continua în educaţie şi formare şi să se concentreze mai bine pe 

viitoarele alegeri în carieră. 

Avantaje și inconveniente ale aplicării acestor metodologii 

Deși nu există măsuri specifice pentru fenomenul de abandon în cadrul VET, ar trebui să fie 

considerate ca un întreg și se aplică metodologii relevante pentru alte sisteme de învățământ.  

Instituția Școlilor tip a Doua Șansă (SCSS) a fost creată ca un efort de combatere a excluderii sociale 

a tinerilor în vârstă de cel puțin 18 ani, care au abandonat școala, nu au finalizat educația de bază și nu 

au calificările și competențele necesare pentru a se adapta la cerințele profesionale moderne. 

VET trebuie să fie caracterizat de înaltă calitate, atractivitate și angajament între domeniul 

educației și cel al formării profesionale (VET). Ca urmare, VET de înaltă calitate trebui să fie considerat 

și tratat ca având o valoare egală cu învățământul academic și trebuie să ofere oportunități pentru toți 

tinerii de a explora și afla mai multe despre lumea muncii și a facilita tranziția către piața forței de 

muncă. Este important ca VET de înaltă calitate să permită progresul la învățământul superior, în 

același mod în care o FACE învățământul secundar superior general. Educația și formarea profesională 

poate ajuta la reducerea abandonului școlar, prin furnizarea de oportunități de învățare de înaltă 

calitate, structurate și bazate pe practica la locul de muncă. 

Toate organismele și organizarea responsabile lucrează în această direcție, în scopul de a spori VET, 

de a reduce fenomenul de abandon și de a oferi oameni calificați pe piață. 

 
4. CONCLUZII RELEVANTE 
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Abandonul școlar este o problemă complicată și este necesar să trateze mulți factori simultan 

pentru a rezolva această problemă. Abandonul școlar este un fenomen complex, strâns legat de 

condițiile socio-politice din fiecare țară și este puternic influențat de modul în care este formulat și pus 

în aplicare în sistemul de învățământ. Prin urmare, este foarte important să se concentreze asupra 

propunerilor și stimulentelor pentru prevenirea si tratarea abandonului școlar.  

Pentru a reduce rata abandonului, există trei măsuri: 

 Prevenirea 

 Intervenția 

 Compensarea 

Obiectivul de prevenire este ca școala să devină o zonă de contact între copii/tineri, iar cadrele 

didactice și comunitatea mai largă să fie amplasate în centru. Acest lucru ar putea fi realizat prin 

crearea unei școli deschise și extinse, unde elevilor li se oferă posibilitatea de a fi angajați în activitățile 

și programele pe care ei înșiși le planifică, organizează și implementează, în colaborare cu școala în 

sens mai larg și comunitatea locală. 

Aceste acțiuni trebuie să se concentreze asupra următoarelor aspecte: 

- programă flexibilă în conformitate cu nevoile complexe ale tinerilor care se află în risc de 

abandon; 

- instruire pentru profesori pentru a-i determina pe aceștia să înțeleagă nevoile acestor tineri; 

- încurajarea relației școală-familie; 

- cooperarea cu comunitățile locale; 

- activități extra-curiculare pentru a crește motivația și încrederea în sine; 

- promovarea învățământului profesional; 

- accesibilitatea pe piața forței de muncă, prin combinarea instruirii teoretice eficiente cu 

activitățile practice în cadrul companiilor; 

- inventarul/controlul celor mai importanți factori de risc identificați la nivel național; 

- crearea unui mediu școlar pozitiv, cu un climat care să ofere elevilor sentimentul că aparțin 

acestuia. 
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Raportul arată că motivele abandonului pot fi divizate în patru categorii, cum ar fi "individul",  

"școala",  "familia" și  "vecinătatea".  Principalele motive de a fi în afara școlii pot fi enumerate, după 

cum urmează: 

- condițiile socio-economice ale familiei (dificultăți economice); 

- factorii familiali (nivelul educației părinților, părinți care au abandonat școala, numărul de copii 

din familie); 

- anturajul social (locul rezidenţei, efectele relațiilor între colegi); 

- exploatarea prin muncă a copiilor; 

- distanța până la școală și lipsa locuințelor în aria școlilor (permanente sau temporare); 

- descurajarea ca urmare a eșecului școlar, repetenție, probleme disciplinare; 

- sentimentul de apartenență/apropiere față de școală și cadrele didactice; 

- neglijarea de către familie și lipsa sentimentului de conștientizare; 

- discriminare și restricții sociale împotriva fetelor; 

- presiune culturală sau presiune datorată interpretării eronate a religiei; 

- neînregistrarea sau înregistrarea necorespunzătoare a nașterilor;   

- calitate necorespunzătoare a educației (lipsa instruirii adecvate a profesorilor, 

supraaglomerarea intensivă a programei școlare la clasă, servicii de îndrumare 

necorespunzătoare, ... ). 

 
Problemele menționate în acest raport și datele prezentate, expuse, relevă că fenomenul 

abandonului școlar este real, iar evoluțiile și îmbunătățirile nu sunt suficient de rapide pentru 

soluţionarea sa. 

Determinarea corespunzătoare a surselor problemei poate oferi, de asemenea, sfaturi cu privire la 

soluție. Problema poate avea legătură cu variabilele în controlul școlii, precum și factorii de sub 

controlul școlii. Nu există o soluție unică și simplă pentru o astfel de problemă complicată. Școala, 

familia, elevii, precum și toate părțile care pot contribui la oferirea soluției sunt solicitate să coopereze. 

Copiii care au abandonat școala pot avea particularități similare, însă se poate observa că şi elevi care 

nu au caracteristici similare pot abandona școala. Prin urmare, în scopul de a rezolva problema, este 

nevoie de programe de diferite tipuri, care pot satisface nevoile elevilor. Succesul programelor depinde 

de tratarea elevilor „pe picior de egalitate”, făcându-i să creadă că pot avea succes și oferindu-le un 
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mediu școlar, cu un climat pozitiv care poate satisface sentimentele de simpatie ale acestora faţă de 

aparța la școală. 

Abandonul şcolar al elevilor este dincolo de a fi o problemă a individului, ci este o problemă socială, 

iar rezultatele sale ar afecta întreaga comunitate pe termen lung. Prin urmare, este puternic 

recomandat să se adopte măsuri de durată pentru prevenirea abandonului şcolar şi pentru a creşte 

rata de înscriere la toate nivelurile de învăţământ. În timp ce motivele de abandon sunt atât de 

cuprinzătoare, politicile implementate în vederea prevenirii acestui fenomen trebuie tratate cu o 

abordare cuprinzătoare și integrantă. De asemenea, trebuie să se rețină faptul că sprijinul public şi 

conştiinţa joacă un rol esențial în dezvoltarea şi implementarea politicilor care se referă la prevenirea 

abandonului şcolar. 

În primul rând, Guvernul trebuie să stabilească politicile/orientările, iar în al doilea rând toate 

celelalte părți interesate și persoane fizice ar trebui să fie implicate personal. Abandonul școlar este un 

fenomen care ne afectează pe noi toți, direct sau indirect și ar trebui să fie abordat la fel de eficient ca 

și cum l-ar primi de la noi toți. 

Raportul între eşecul şcolar finalizat prin abandon şi lipsa de integrare socială ar trebui să aibă o 

interpretare nuanţată; opiniile literaturii de specialitate au fost exclusiv pentru atribuirea cauzelor 

abandonului tuturor problemelor comunităţii şi problemelor personale ale unei persoane care a 

abandonat: "eșecul de a realiza educația școlară completă este asociat cu perspectivele profesionale şi 

economice limitate, afișând valorile societăţii şi ale instituţiilor sale şi un declin al venitului personal pe 

tot parcursul vieţii"; o astfel de opinie nu este conformă cu realitatea, din moment ce s-a demonstrat 

că abandonul şcolar poate fi atât un simptom (eşecul de a se adapta la școală), cât și o cauză; multe 

abandonuri au fost în mod clar dezavantajate înainte de părăsirea propriu-zisă. Este adevărat că elevii 

sunt pregătiți să se confrunte în mod inegal cu cultura școlară, dar este la fel de adevărat că școala 

preia și accentuează aceste inegalități. Incapacitatea elevilor de a rezolva conflictele cu 

profesorii/colegii și de a stăpâni standardele academice necesare poate duce la două consecințe: 

probleme de abandon școlar sau de transfer al adaptării în comunitate și la locul de muncă. 

În concluzie, este necesar a avea congruență în acțiuni la nivel comunitar, între instituțiile care pot 

avea un rol în prevenirea abandonului școlar. De asemenea, acțiunea în echipă multidisciplinară 

creează puncte de legătură între sistemul de învățământ și inserția pe piața forței de muncă, ceva care 
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poate motiva elevii din colegii tehnologice să-și continue studiile și să conducă la o rată scăzută a 

abandonului. Urmează necesitatea unui cadru comun de acțiune, care poate sta la baza unor acțiuni de 

structurare a unei metodologii specifice de combatere a abandonului școlar. 

 
 


